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Informace obecního úřadu
ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD X
Zkušební provoz je vyhodnocen pro období červenec 2021 až červen 2022. Provoz ČOV je kontinuální a plně automatizován.
Předepsané limity na odtoku byly dodrženy ve všech sledovaných ukazatelích. ČOV plní předepsané limity a je schopna
uvedení do trvalého provozu.
V červnu 2022 byla podána žádost o kolaudaci.
Stejně jako v minulém a předminulém čísle uvádím následující povinnosti občanů. Všichni ti, kteří jste byli osloveni v loňském
roce a budete se nově napojovat na kanalizaci, pamatujte na:
• uzavření Smlouvy s provozovatelem VAK Bruntál o odvádění odpadních vod;
• s obcí uzavřít Dohodu o připojení na kanalizační řad;
• předat na obecní úřad zákres skutečného provedení kanalizační přípojky.
- UPOZORNĚNÍ Máme za sebou první rok zkušebního provozu, přecházíme
do trvalého provozu a už řešíme vážné opravy, které jsou
způsobeny naší nedbalostí.
Na čistírnu odpadních vod natéká kanalizací velké množství
hrubých nečistot. Největší problémy způsobují vlhčené
ubrousky a hadry. Ucpávání česel a klece vlhčenými
ubrousky se stalo opakovaným a pravidelným problémem.
Zanešená čerpadla neplní svou funkci, ucpávají se a ničí,
a to způsobuje navazující problémy na ČOV. Odstranění
závad pak musí platit obec.
V posledních měsících jsme řešili opravu čerpadel na nové
ČOV. Přitom za závady si můžeme sami tím, že do záchodů
házíme vlhčené ubrousky. Nešvar, který se dá jednoduše
odstranit a ušetřit tak obci nemalé peníze a starosti. Ubrousky nepatří do záchodu, ale do komunálního odpadu.
Prosíme, házejte vlhčené ubrousky do komunálního odpadu/do koše/do popelnice. V dalším čísle Vás budeme
informovat, zda-li na ČOV pozorujeme změnu. Děkuji
Mgr. Lenka Holešová, starostka

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2022
Obec Horní Město získala dotaci na opravu místních komunikací ve výši 80% (2,44 milionu). V celé trase místní komunikace,
která bude dotačně opravena, byl proveden TV monitoring kanalizace a nejkritičtější části kanalizace budou opraveny
otevřeným výkopem (termín realizace červenec 2022). Dále budou v těchto částech vyměněny hlavní uzávěry vodovodních
přípojek, částečně opravena dešťová kanalizace a umístěny chráničky veřejného osvětlení a NN. Samotná oprava místních
komunikací bude realizována koncem srpna, začátkem září 2022).
HORNÍ MĚSTO – oprava kanalizace otevřeným výkopem, realizace červenec 2022
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HORNÍ MĚSTO – oprava místních komunikací, realizace konec srpna/začátek září 2022

SKÁLY – CESTA KE HŘBITOVU, oprava příjezdové cesty, realizace konec srpna/začátek září 2022

Z PUTOVNÍ KŘIŠŤÁLOVÉ POPELNICE SE TENTOKRÁT RADUJÍ OBYVATÉ UHERSKÉHO
HRADIŠTĚ
Češi loni třídili odpady doslova jako o život. Meziročně vytřídil každý obyvatel ČR v průměru o 5 kilogramů odpadu více než
v roce 2020. Každý tak loni do barevných kontejnerů odložil bezmála 72 kilogramů papíru, skla, plastů, kovů a nápojových
kartonů. Kde ale třídili lidé po všech stránkách nejlépe? Odpověď na to nabízí každý rok celorepubliková soutěž obcí ČR
v třídění odpadů „O křišťálovou popelnici“. Ty nejlepší ocenili zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.,
která je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci probíhající konference Odpady a obce 2022.
Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM, které úspěšně
absolvovaly krajskou soutěž obcí. Jako v minulých letech se i tentokrát soutěžilo ve třech velikostních kategoriích – do 500
obyvatel, od 501 do 5 000 obyvatel a v kategorii nad 5 000 obyvatel. Do užšího výběru 18. ročníku soutěže O křišťálovou
popelnici postoupilo 65 nejlepších měst a obcí – zástupci byli z každého kraje a seznam doplnilo hlavní město Praha. Tři
nejlepší z každé kategorie byli oceněni na slavnostním večerním ceremoniálu v Hradci Králové.
V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel zvítězila obec Malá Úpa. Z obcí od 501 do 5 000 obyvatel si odvezli cenu
pro vítěze zástupci jihomoravského Pavlova a v kategorii od 5 001 obyvatel vystoupalo na nejvyšší příčku město Uherské
Hradiště. Zástupci vítězných obcí převzali křišťálové popelničky. Do Uherského Hradiště putovala i cena pro absolutního
vítěze - velká Křišťálová popelnice. A jméno vítězného města tak doplní seznam vítězů, vyrytý na této slavné putovní trofeji.
Lucie Müllerová, tisková mluvčí, EKO-KOM, a.s.,
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Slovo starostky
FINANČNÍ ZDRAVÍ OBCE
V následujícím článku vás chci seznámit s finanční stránkou naší obce. Jak jsme hospodařili za poslední 3 roky?
Zůstatky na účtu 2018 – 2021:
ROK
ČÁSTKA V MILIONECH
KČ
2018
7, 4
2019
10,8
2020
15,4
2021
20,5
Provedené investice 2019-2021:
Proinvestovali jsme
Na dotacích jsme získali
Prodali jsme majetek za
Opravili jsme majetek za
Zůstatek na účtu k 31. 12. 2021

ČÁSTKA V MILIONECH KČ
38,0 (z toho 33,5 vodovody a
kanalizace)
18,0
4,5
3,0
20,5

Po volbách v roce 2018 začalo zastupitelstvo s novou starostkou hospodařit s částkou na účtu 7,4 milionů korun a také jsme
převzali jeden z největších a finančně nejnáročnějších projektů objevujících se na malých obcích, a tou byl projekt
Rekonstrukce stávajících ČOV (čističek odpadních vod). Nebudu zastírat, že tento projekt byl pro mne obrovskou výzvou
(momentálně probíhá jeho kolaudace). Na rekonstrukci ČOV se váže úvěr, který obec splatí v roce 2036.
Po dobu let 2019 – 2021 jsme tvořili a realizovali menší projekty a připravovali se na ty projekty větší.
Na konci roku 2021 jsme měli na obecním účtu částku 20,5 milionů korun.
V roce 2022 využíváme ušetřené finanční prostředky k tomu, abychom realizovali další projekty (oprava kanalizace
otevřeným výkopem, oprava části dešťové kanalizace, oprava rybníka v Rešově, oprava místních komunikací, oprava bytů aj.
viz uvedeno níže). V roce 2022 jsme získali dotaci ve výši 2,44 milionů na opravu místních komunikací. Byl to velký úspěch
z toho důvodu, že z celkového množství podaných žádostí, bylo úspěšných pouze 18 % a my patříme mezi ně!
Realizovali jsme - čili dokončeno:
• V obci Dobřečov: oprava památníku obětem padlým v 1. sv. válce, spolupráce s ČEZd na vymístění části el. vedení,
oprava cest po přívalové povodni v září 2020.
• V obci Horní Město: dokončení čističky odpadních vod (právě probíhá kolaudace objektu, dotačně podpořeno),
výstavba části kanalizace a kanalizačních přípojek, zbudování dvou odborných učeben v ZŠ, výměna kotle v MŠ
i v ZŠ, oprava budovy technických dílen (oprava brán a vrat, výměna oken), spolupráce s ČEZd na uložení elektrického
vedení pod zem v celé obci Horní Město a příprava projektové dokumentace na veřejné osvětlení, pořízení sněžné rolby,
zajištění služeb občerstvení na sportovním areále, dokončení projektu sanace podzemí a příprava
na otevření podzemí veřejnosti, oprava bytů na č. p. 24, 198 a 222, oprava dvou mostů na Huntavě po přívalové povodni
v září 2020.
• V obci Skály: nákup budovy smíšeného zboží, zbudována odstavná plocha, oprava kříže na hřbitově.
• V obci Stříbrné Hory: napojení stávajícího vodovodu na „kolonku“ (dotačně podpořeno).
• V obci Rešov: oprava památníku obětem padlých v 1. sv. válce, nákup a směna pozemků za účelem zajištění místa
pro parkování návštěvníků Rešovských vodopádů, oprava cest po přívalové povodni v září 2020.
Právě probíhá: rekonstrukce kříže na hřbitově v Dobřečově (dotačně podpořeno); oprava rybníka v Rešově (odbahnění
a vyčištění, realizace červenec-září), oprava části kanalizace, oprava místních komunikací v Horním Městě a ve Skalách u
hřbitova (dotačně podpořeno), příprava projektové dokumentace k opravě věžového vodojemu v Horním Městě, odpadové
hospodářství (příprava evidence odpadů, příprava žádosti o dotaci na pořízení popelnic 240 l papíru a plastu k domácnostem),
oprava budovy technických dílen (omítky, oprava střechy), pasportizace komunikací a značek.
Chystáme:
• Opravu střech na obecních budovách.
• Spolupráci s ČEZd umístění kabelů NN a veřejného osvětlení pod zem v Horním Městě a části Dobřečova.
• Svedení dešťových vod u kulturního domu.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otevření podzemí veřejnosti.
Přípravu PD na rozšíření parkoviště v Rešově.
Opravu chodníků, poté co bude dokončena akce ČEZu s uložením kabelů pod zem.
Pořízení fotovoltaických systémů.
Posílení zdroje pitné vody v části obce Dobřečov (v závislosti na akci ČEZ, posílení a uložení kabelů pod zem).
Posílení a zkvalitnění odpadového hospodářství.
Projektování oprav na památkovém domě č. p. 198.
Opravu věžového vodojemu.
Finanční podporu spolků.
Pořádání kulturních akcí.
Pokračování v úpravě zeleně a výzdoby všech našich obcí.

Získané dotace 2019 - 2022:
Dotace Moravskoslezského kraje na financování vlastního podílu k ČOV, dotace pro JSDH Horní Město, dotace na úpravu
lyžařsko běžeckých tratí, dotace na opravu a zřízení zdroje pitné vody ve Stříbrných Horách, dotace na vybudování dvou
odborných učeben v základní škole, dotace na opravu kříže v Dobřečově, dotace na opravu místních komunikací.
Za poslední dva roky, jak sami dobře víte, dochází k neustálému navyšování cen materiálu a služeb. Téměř všechny projekty
a realizace se prodlužovaly, odsunovaly i rušily. Ale jsem ráda, že nám se podařilo udržet plán, a dokonce i realizovat něco
navíc.
Mgr. Lenka Holešová, starostka,

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Termín voleb: 23. - 24. září 2022
Plakátovací plochy: Od 7. září bude pro volební kampaň vyhrazena plocha pro vylepení volebních plakátů na nástěnce
na autobusové zastávce v Horním Městě. Zde se mohou kandidující strany prezentovat formou svých plakátů.
Poděkování současnému zastupitelstvu: Děkuji současnému zastupitelstvu za spolupráci a za čas, který věnovali práci
pro obec ať už na pracovních poradách konaných pravidelně před každým zasedáním, na zasedáních i mimo zasedání.
Doposud jsme se setkali na 27. zasedáních a celkem bylo probráno zhruba 400 témat. Veřejná zasedání probíhala v poklidu.
Nebylo potřeba urážek, arogance ani bouřlivých emocí, a toho si moc vážím.
Děkuji Vám zastupitelé za Vaše rozmanité nápady, různorodé názory a za ochotu spolupracovat.
Jmenovitě pak děkuji současnému aktivnímu zastupitelstvu: místostarostovi Františku Suchému, Jiřině Bednářové, Radce
Chovancové, Jiřímu Haberhauerovi, Janu Haberhauerovi, Luďku Havelkovi, Zdeňce Havelkové, Jiřímu Holešovi a Janě
Kulhánkové.
Práce s Vámi pro naše obce mě stále moc baví a jsem ráda, že mohu být u toho.
Mgr. Lenka Holešová, starostka,

Ze života spolků, sdružení, organizací
ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY
Rozhodli jsme se vám postupně představit formou krátkých rozhovorů děti naší školy i školky,
které mají zajímavou zálibu, koníček, nebo jsou v nějakém z oborů úspěšné.
Dnes je to rozhovor s Lucií Chocholatou, žákyní 3. ročníku, jejímž velkým „koněm“ je hra
na akordeon.
Lucinko, kdo tě přivedl ke hře na akordeon?
Moje maminka. Hrajeme ale celá rodina. Maminka hraje taky na akordeon, můj bratr Vojta hrál
na klavír, flétnu, teď na saxofon a Terezka hraje na kytaru. Tatínek taky hrál na kytaru.
Co bys nám o své zálibě a o akordeonu řekla?
Mě to hrozně baví. Nejdřív jsem neuměla pravou a levou ruku. Na klávesách je pravá ruka
a na čudlíkách levá ruka, ale už to umím a hrát mě baví opravdu moc. Nejvíc mě baví hrát různé
písničky. Hlavně lidové písničky, třeba Komáři se ženili, Když jsem jel do Prahy, Když jsem husy
pásala.
A která paní učitelka ze Základní umělecké školy v Rýmařově tě učí?
Paní učitelka Brulíková.
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Jak často cvičíš?
Do základní umělecké školy chodím dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek. Doma trénuji každý den 15 minut. Někdy chci cvičit
sama a někdy mě musí mamka trochu nutit.
Kde všude hraješ a vystupuješ?
Na svatbách, v Bruntále na přehlídce, v Rýmařově jsem měla koncerty, tady v Horním Městě několikrát na Vítání občánků
a na různých vystoupeních. Je jich moc a už všechny ani nevím.
A jaké jsou další tvoje záliby, co ráda děláš?
Ráda si maluji, vyrábím a učím se. Chtěla bych příští rok chodit i na výtvarný obor. A s Terkou chceme ještě navštěvovat
v základní umělecké škole zpěv. Taky mě láká hra na kytaru nebo na flétnu, ale už by toho bylo hodně, takže jsem si vybrala
jenom to zpívání. Chodím ráda ven, do bazénu a někdy si třeba jenom lehnu a čtu si. Nejraději mám komiksy. S rodiči jezdíme
k babičce nebo k dědovi, jezdíme na výlety a na procházky.
Co bys nám řekla o své rodině?
Na mojí rodině se mi moc líbí, že máme každý svoje zájmy, které nás baví. A taky, kdyby nebyl Vojta, byla by nuda. Dělá doma
srandu. S Terezkou si spolu povídáme a někdy i s Vojtou. Taky hrajeme různé hry. Ty s námi hraje tatínek, protože maminka
má hodně práce. S maminkou a Terezkou chodíme často na procházky. Jezdí k nám i bratranci, hrajeme si spolu a jezdíme
na různé výlety.
Tento rok si měla ve třetí třídě samé jedničky. Musíš se doma hodně učit?
Ani ne, jde mi to samo. Ale když třeba mamka řekne, že mám opakovat, tak ji poslechnu, protože chci mít ty samé jedničky.
A někdy jsem i dopředu, protože mě hodně učí Terka, která půjde po prázdninách do šesté třídy.
A čím chceš jednou být? Jaké povolání tě láká?
Chtěla bych být doktorkou a léčit malé děti.
Co plánuješ na prázdniny?
Chci jet do Polska, na tábor a k tetě.
Krásné prázdniny Lucinko a děkuji za rozhovor.
Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Město

STÁJ KINCL
Když se řekne Stáj Kincl, mnohému čtenáři se vybaví pastviny a koně ve Skalách a také jméno rodiny Kinclových, které je
s touto stájí neodmyslitelně spjato. Málo kdo však již ví, že jméno této stáje je velmi dobře známo i ve světě. Největší zásluhu
na tom má bezpochyby Josef Kincl st., dále jeho syn, Josef Kincl ml. a vnuk Štěpán Filip. Josef Kincl ml. má na svém kontě
celou řadu úspěchů, na jejichž výčet bychom potřebovali více než jeden článek. Je několikanásobným Mistrem ČR
v parkurovém skákání, byl členem České národní reprezentace a účastnil se soutěží Pohárů Národů a i dnes reprezentuje
Českou republiku na mezinárodních závodech po boku českých olympioniků. Své jezdecké zkušenosti začali společně se
svým otcem také předávat další generaci jezdců a jedním z nich byl právě i Štepán Filip, který se v roce 2018 účastnil mimo
jiné Mistrovství Evropy.
Dalším pokračovatelem rodinné tradice je Jaroslav Kincl, který
sice možná nemá úspěchy na mezinárodní úrovni, ale při stáji
Kincl nechal vzniknout jezdeckou školu. Společně se svojí
partnerkou Petrou Štenclovou se zde věnují dětem a vychovávají
další mladé jezdce. Jezdecká školička každoročně přijímá
k jezdeckému výcviku stále více a více dětí z okolí. V létě zde
probíhají prázdninové jezdecké pobyty a příměstské tábory pro
děti z Hornoměstska a Rýmařovska. A o tom, že příprava těchto
dětí je opravdu kvalitní, svědčí především výsledky dětí. Právě
z této jezdecké školičky totiž vzešla i nová naděje stáje, teprve
14-letá, talentovaná Kateřina Lašáková.
Kateřina je jednou z prvních absolventek jezdecké školičky.
Absolventské zkoušky ZZVJ úspěšně složila pod taktovkou
trenérky Petry Štenclové již v 10 letech. Dnes o čtyři roky později,
se s klisnou Nanou Ponysport pravidelně účastní jak skokových,
tak i drezurních závodů. A právě v drezuře v uplynulé sezóně 2021
slavily nejeden úspěch. Hned několikrát se umístily na stupních
vítězů, v Brně a ve Frenštátu pod Radhoštěm zvítězily
v otevřených soutěžích a nechaly za sebou dokonce i silnou
konkurenci již profesionálních, dospělých jezdců a tím si zajistily
postup na Mistrovství ČR. Mistrovství ČR probíhalo na konci
srpna ve Zduchovicích u Prahy, každoročně se ho účastní na 200
dětí a poníků jak v parkurovém skákání, tak i v drezuře. Ani tady
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Kateřina s Nanou nezklamaly a vybojovaly v drezuře družstev dětí na pony bronzovou medaili. O týden později potom ještě
ke svým úspěchům přidaly titul 2.vícemistryně Severomoravské oblasti v drezuře, opět v kategorii dětí na pony. Za své
výkony v jezdecké sezóně 2021 si převzala Kateřina také od České jezdecké federace ocenění pro nejúspěšnější jezdce
v kategorii pony – drezura. A ani v letošní sezóně nezůstávají Kateřina s Nanou pozadu, kvalifikaci na Mistrovství ČR 2022
mají již splněnou, takže nezbývá než jim držet pěsti a přát štěstí.
Co dodat závěrem? Myslím, že by se slušelo poděkovat celému týmu stáje Kincl za to, že se v dnešní uspěchané, moderní
době věnují našim dětem, dále všem jejím členům za vynikající reprezentaci s přáním: „Ať vám ty koně jdou.“ A s příznivci
jezdeckého sportu se budeme opět těšit na setkání při další z charitativních akcí Na skok do Skal, jejichž poslední ročníky
musely být kvůli covidové situaci přesunuty, snad se brzy podaří najít nový vhodný termín.

STOLNÍ TENIS
Od 26. 6. do 2. 7. 2022 se v italském městě Rimini konalo mistrovství evropy veteránů ve stolním tenise, kterého se v kategorii
45-49 let účastnila i naše hráčka Jarmila Veiglová. V neděli v podvečer proběhlo slavnostní zahájení. V úterý naše hráčka
zahájila soutěž ve 4 - členné skupině, kde první zápas sice prohrála s Němkou 3:1, ale v dalších dvou zápasech si poradila
s Polkou 3:0 a s Francouzkou 3:0. Protože Němka prohrála s Polkou, stačilo to naší hráčce k vítězství ve skupině a tím
i k lepšímu nasazení do vyřazovací části turnaje, která začala ve čtvrtek. V prvním kole narazila na další francouzskou hráčku,
kterou porazila 3:1. Ve druhém kolem hrála proti Ukrajince a podlehla jí 3:1, což v konečném hodnocení znamená slušné
dělené 9. místo. Ve čtyřhře společně se svou spoluhráčkou ze Vsetína byla situace podobná, kde ve 3 - členné skupině porazily
Estonky 3:0 a Italky také 3:0 a skupinu vyhrály. Ve vyřazovací části prohrály se silným švédským párem 3:1 a v celkovém
pořadí obsadily rovněž dělené 9. místo. Zajímavostí mistrovství byla nejstarší 94 letá hráčka z České republiky. Mistrovství
Evropy bylo ukončeno v sobotu večer kulturním programem a ohňostrojem.
Po covidové pauze proběhla okresní soutěž mužů, kde naše družstvo obsadilo dolní příčku regionální tabulky. Nedokázalo
zvítězit ani v jednom z dvanácti utkání, což bylo způsobeno tím, že tři naši nejlepší hráči - Lukáš a Jarmila Veiglovi a Tomáš
Petrek hrají divizní soutěž v Jeseníku. Družstvo stolního tenisu stále hledá hráče všech věkových kategorií.

Za stolní tenis, Jiří Veigl
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH – NĚCO MÁLO Z NAŠÍ ČINNOSTI
O tom, že v našem svazu senioři, teda hlavně seniorky /předseda nám dal konkrétní název SOKOLKY/nezahálí, svědčí řada
společných akcí, které také prezentujeme v naší vývěsce u parku. Tam si připomínáme různé svátky a výročí. V období
pandemie se možnosti trochu omezily, přesto jsme si společně vyjeli na výlet a navštívili Baziliku na Svatém Kopečku. Tam
jsme byli obdarováni odborným výkladem a prohlídkou. Bazilika je opravdový historický skvost. Pak jsme se ještě vydali
do ZOO za zvířátky a spojili s odpočinkem občerstvením. Počasí nám přálo, nálada výborná, nožičky sloužily.
Další vydařený výlet jsme si udělali /SOKOLKY/ do Karlové Studánky. Prošli jsme celými lázněmi k až vodopádu. Zpáteční
cesta vedla do cukrárny a výlet byl ukončen sladkou tečkou. V Rudě jsme si zase prošli „křížovou cestu“s krásným výhledem
do kraje. Navštívili jsme i zahradnictví na „Hájence“. Nekonaly se tento rok tradiční oslavy MDŽ, neboť kvůli pandemii se
nemohla dostavit ohlášená hudba, a tak výbor místní organizace zorganizoval oslavy tak zvaně „na své triko“ jenom pro své
členky, členy a jejich partery. Měli jsme reprodukovanou hudbu, občerstvení – řízky s bramborovým salátem i zákusky,
které zajistili členky naší organizace. Kytičky pro naše ženy, které si to jistě zaslouží, byly samozřejmostí.
Proběhly i sportovní akce jako klání ve Skalách a bowlingy. Tyto akce jsou velmi oblíbené mezi členy a účast je vždy téměř
stoprocentní. A to, že mezi námi jsou hóódně šikovní hráči a hráčky je k vidění na výsledkových listinách, které jsou
pravidelně vyvěšeny. Stálou celoroční aktivitou jsou vycházky po okolí. Pokud to počasí nedovolí, tak hry v klubovně
a 2x týdně cvičení. Při procházkách se podle ročního období sbírají byliny, lesní plody a houby. Je to až neuvěřitelné,
ale SOKOLKY ročně nachodí přes 300 km. To nejlepší – jsou společné oslavy narozenin v klubovně. Dáváme si spolu dárečky
a oslavenci zase připraví něco dobrého na zub. Nejkrásnější ale je to, že se scházíme.
Děkujeme i paní starostce za pomoc a spolupráci, rádi obci také pomůžeme.
Krásné léto všem, ať je prožité ve zdraví a pohodě

Za výbor STP, Alena Pitnerová

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉHO KLUBU NĚMĚCKÉHO OVČÁKA – CACIT
Ve dnech 1.- 4. 7. 2022 se konal 32. ročník MM ČKNO v Suchdole n/Odrou. Sešlo se celkem 82 psovodů se svými psy,
aby poměřili svůj um v tomto tradičním závodě, kdy mistrovství německých ovčáků je jednou z nejvyšších kynologických
soutěží v ČR s mezinárodní účastí.
Soutěžilo se v podle zkoušky IGP3. mezinárodního zkušebního řádu, kdy se posuzovala stopa, poslušnost a obrana.
Rozhodčí: A - stopy - Mgr. Dušan Majtas - Slovensko
B - poslušnost - Martin Matoušek
C - obrana - Theodor Krajčí
Za obec Dobřečov, nás reprezentoval psovod Jiří Koudela se svým psem německým
ovčákem jménem „HESS z Dobřečovské školy“, který se umístil na 40.místě. Jeho „parťák“
Josef Janíček s fenou „GREISY z Dobřečovské školy“ skončil na 23. místě, a Greisy byla
šestá nejlepší fena mistrovství.
Chtěli by touto cestou poděkovat starostce Lence Holešové a obci Hornímu Městu za
podporu, fotbalistům za propůjčení svého hřiště, kde mohli se svým týmem trénovat se psy
a připravovat se na tuhle náročnou soutěž, a rovněž farmě Dobřečov.
Josef Janíček + Greisy
Jiří Koudela + Hess

Jiří Koudela
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TJ BANÍK HORNÍ MĚSTO, z.s.
MLADŠÍ ŽÁCI – U 13

Zleva nahoře: asistent trenéra Drahomír Holaň, Martin Štulo, Pavla Harenčáková, Miroslav Tomčo, trenér Zdeněk Rüll,
Matyáš Kovář, Matyáš Rüll, Denis Pjajko, Jiří Vašička, asistent trenéra Vlastimil Pjajko.
Zleva dole: Radim Jurkovič, Ivan Ferenc, Martin Harenčák, Mikuláš Kosta, Petr Sztojka, David Valášek, Josef Fof.
Ležící: Marek Janek a Štěpán Hradil. Na fotografii chybí: Aleš Havelka.
Soutěžní ročník 2021/22 byl bezesporu tím nejúspěšnějším od vzniku našeho oddílu, který se datuje od roku 1946.
Do mistrovských soutěží byly přihlášeny dvě kategorie a to mladší žáci (U13) a muži. Trenérům společně s hráči se podařilo
něco, co by nikoho na začátku sezony ani nenapadlo.
Obě naše družstva své soutěže vyhrála a zajistila si tak postup do vyšší soutěže. Oním slavným dnem se stala sobota 4. června
2022, kdy nejprve mladší žáci porazili ve svém posledním vystoupení této sezony na domácí půdě Lichnov a čekali
na výsledek utkání Krásné Loučky – Rýmařov „B“, kde jsme potřebovali, aby Krásné Loučky vyhrály. Naše přání se vyplnilo,
Krásné Loučky vyhrály a naši mladší žáci vyhráli celý okresní přebor. Tím si zajistili právo postupu do krajské soutěže.
Postupu do vyšší soutěže jsme se však vzdali, protože zde už by byla celá organizace mnohem náročnější, potřebovali bychom
složit již dvě kategorie (mladší i starší žáky), na což je potřeba alespoň 25 hráčů, i když v současné době máme na soupisce
hráčů devatenáct, ne všichni dosahují výkonnosti, která by byla srovnatelná s úrovní krajských soutěží… Druhým problémem
je logistické řešení, protože všechna utkání krajské soutěže se hrají v ostravském regionu, kam bychom se měli problém
dostávat.
Takže i v příští sezoně se budeme zdokonalovat v soutěžích bruntálského okresu a to již v kategorii starších žáků – U15.
Kategorie nynějších mladších žáků se zapíše zlatým písmem do kroniky hornoměstského fotbalu.
Těmto dětem je dnes do třinácti let a máme v živé paměti jejich první fotbalové krůčky, kdy jsme jim s kolegy trenéry
před tréninky a zápasy zavazovali tkaničky od kopaček ☺
V soutěžním ročníku 2021/22 sehráli naši mladší žáci celkem čtrnáct utkání, z nichž jedenáct vyhráli, jednou remizovali
a pouze ve dvou případech našli přemožitele. Celkem vstřelili krásných 52 branek a pouhých 25 obdrželi.
Sedmiletá mravenčí práce trenérů Rülla, Holaně a Pjajka přinesla své ovoce a některá naše utkání snesla přísné měřítko a byla
koukatelná. O budoucnost našeho oddílu je tak na dalších dvacet let postaráno. Za zmínku stojí i tabulka střelců, kde se náš
Martin Harenčák umístil na třetím místě s dvaceti vstřelenými brankami.
Poděkování patří všem rodičům, kteří se aktivně podíleli na výjezdech k utkáním na soupeřova hřiště a především pak
trenérskému týmu ve složení Drahomír Holaň, Vlastimil Pjajko a Zdeněk Rüll.
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MUŽI

Zleva nahoře: Radek Doležel, Martin Bartoník, Jaroslav Fojtík, Aleš Vašička, Filip Jandel, Lukáš Palys, Josef Veiser,
Vlastimil Pjajko, Vojtěch Cita, Sebastian Gorčík, Radovan Zoth, David Staník.
Zleva dole: Radek Vöröš, Daniel Pjajko, Bohumil Jurásek, Filip Vybíral, Jan Hála, Daniel Hrabec, Zdeněk Rüll, Filip Turek,
Marián Gorčík.
Ležící: Martin Strašík
Kategorie mužů byla opět přihlášena do III. třídy skupiny B, jejíž začátek byl stanoven na sobotu 4. září 2021 a to domácím
zápasem s družstvem Milotic nad Opavou, který jsme pod vedením trenéra Mariána Gorčíka vyhráli jednoznačně 7:1.
Následovalo utkání v Ryžovišti, které jsme vyhráli poměrem 6:0 a již po tomto utkání jsme si řekli, že náš herní projev a
hlavně výsledky bychom se mohli pokusit proměnit v historický postup do okresního přeboru. Vítězná série pokračovala až
do konce podzimní části, kde jsme postupně porazili ještě Dětřichov nad Bystřicí (6:2), Nové Heřmínovy (5:2), Razovou (8:2)
a Malou Morávku (7:0). Podzimem naši muži prosvištěli bez ztráty kytičky s plným počtem bodů na prvním místě tabulky.
Tomu se tedy uzpůsobila i zimní příprava s jednoznačným cílem, dotáhnout konečně Horní Město do vysněné vyšší soutěže.
Jarní cesta soutěží však nebyla tak hladká jako ta podzimní. Hned v prvním utkání v Miloticích nad Opavou přišla první
bodová ztráta a to za remízu 2:2, hned následující týden jsme zajížděli do Malé Morávky, kde nás čekalo hřiště snad
s nejhorším terénem v celém okrese, toto utkání nemělo s fotbalem nic moc společného a byli jsme rádi za vydřené vítězství
2:1. První domácí utkání jarní části bylo naplánováno na sobotu 14. května, kdy jsme hostili Sokol Razová. Výhodu domácího
prostředí jsme stoprocentně využili již v prvním poločase a nakonec zvítězili hladce v poměru 5:1.
O týden později nás čekalo utkání roku, ke kterému jsme zajížděli do Nových Heřmínov, se kterými jsme se utkali v přímém
souboji o postup do okresního přeboru. To byl ten poslední krok, který jsme v žádném z předchozích ročníků neuměli
dotáhnout do zdárného konce. A i tentokrát se začátek utkání nevyvíjel dobře, od dvacáté minuty jsme prohrávali 1:0.
Tentokrát se však náš tým semkl, všichni bojovali mnohdy až za hranicí svých možností a nakonec jsme čtyřmi brankami
skóre otočili a nejdůležitější utkání vyhráli v poměru 4:1. Toto byl nekrásnější zápas, jaký jsme v této sezoně odehráli, jedna
branka krásnější než druhá a ta čtvrtá – poslední by mohla klidně aspirovat na gól roku, ještě dlouho se o tomto krásném gólu
mluvilo. Z Nových Heřmínov jsme odjížděli za skandování mnoha fanoušků, kteří nás neváhali jet podpořit.
Následovala poslední dvě utkání, která jsme dokázali vyhrát a tak jsme sezonou propluli s jedenácti výhrami a jednou remízou.
Za zmínku stojí i to, že náš Radek Doležel se stal nejlepším střelcem s 26 vstřelenými brankami. Slavnostní přebírání poháru,
oslavy po posledním utkání a celá organizace posledního dne byla na okresní soutěže na nadstandardní úrovni, všemu přihlížel
jak plný domácí stadion, tak poté i spousta lidí na sociálních sítích, kde mělo samotné přebírání poháru přes 3 500 zobrazení.
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Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na chodu obou kategorií, jak mladších žáků, tak mužů. Stálo nás
to mnoho času z osobního volna, kolikrát i nervů a řešení krizových situací, ale konečný výsledek v podobě nejúspěšnější
sezony v historii klubu stál za to.
Poděkování patří taktéž Obecnímu úřadu Horní Město za finanční příspěvek na SR 2021/22, sponzorům – Horymas Horní
Město, firmě Smětal, kamnářství Hrabec a firmě IMMAX WPB CZ.
Zdeněk Rüll, trenér mládeže

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HORNÍ MĚSTO
Po dvouleté odmlce způsobené epidemií Covid se 7. května v Huzové konala tradiční hasičská soutěž v požárními sportu
Rýmařovského okrsku. Mezi konkurencí osmi družstev si naši chlapci nevedli vůbec špatně a obsadili krásné 3. místo.
Gratulujeme a děkujeme všem fanouškům, kteří je přijeli podpořit.

HORNÍ MĚSTO HOSTILO MORAVSKÝ DRAPÁK V MOTOKROSU
Motokrosová trať na Josefce v Horním Městě u Rýmařova byla v sobotu 28. 5. 2022 dějištěm volného závodu v motokrosu
seriálu Moravský drapák. Byl to třetí závod tohoto seriálu letošní sezony.
Díky spolupráci motoklubů Horního Města, Zábřehu na Moravě, Skorošic a Litovle se podařilo tento seriál po dvouleté
přestávce obnovit. Tyhle regionální závody jsou vždy velkým lákadlem pro jezdce i pro diváky, panuje na nich uvolněná
atmosféra a nesou se v přátelském duchu, což se naplnilo i v Horním Městě. Do závodu se přihlásilo celkem šedesát jezdců,
kteří startovali v šesti kategoriích MX1, MX2, Veterán A, Veterán B, Profi a Děti.
Konečné pořadí na stupních vítězů dle jednotlivých kategorií
Kategorie MX1
1. Markl Tomáš
2. Čaho Filip
3. Dorotík Pavel
Kategorie MX2
1. Bačík Petr
2. Jorda Vladimír
3. Sedlář Matěj
Kategorie Profi
1. Stránský Vít
2. Pach Jiří ml.
3. Horník Antonín
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Kategorie Veterán A
1. Pach Jiří st.
2. Lang Vratislav
3. Lukášek Martin
Kategorie Veterán B
1. Capka Radek
2. Mráz Ivo
3. Šálek Petr
Kategorie Děti
1. Krajcar Patrik
2. Brňák Jiří
3. Klapil Ondřej
Jiří Holeš, předseda HoMe Motoklubu AČR Horní Město

KULTURNÍ AKCE V OBCI
MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
ZŠ a MŠ Horní Město pořádala pro děti maškarní ples v pátek 4. března 2022 v kulturním domě od 16:30 do 19:00 hodin.
Maškarní ples byl určen pouze pro rodiny s dětmi Horního Města. Jelikož na jaře ještě byla nepříznivá kovidová situace,
rozhodlo se vedení školy pro menší akci, kterou uskutečnili až po zmírnění vládních opatření. V tomto období v naší obci
nebyl znám případ nakažené osoby. Děti si po roční pauze maškarní ples opravdu užily se spoustou soutěží a tancováním.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 2. dubna 2022 v obřadní síni obecního úřadu přivítala starostka obce Mgr. Lenka Holešová čtyři narozené občánky
Samíka Bitalu, Josífka Vavřína, Klárku Šašinkovou a Rozárku Doleželovou. Přivítat rodiče a jejich miminka přišly také děti
z naší mateřské a základní školy pásmem písníček a básniček.
ČARODĚJNICKÝ REJ
Za krásného slunečného počasí v pátek 29. dubna 2022 pořádala ZŠ a MŠ Horní Město čarodějnický rej na sportovním areálu.
V Horním Městě paní učitelky umístily různá stanoviště. Děti putovaly po vyznačených stezkách s mapkou a plnily
s čarodějnicemi (které ztvárnily paní učitelky) různé úkoly, za které dostaly sladkou odměnu. Byla vyhlášená Miss
čarodějnice, zpívalo a tančilo se u kotle. Po upálení neživé čarodějnice v ohni, si nakonec každý mohl upéct špekáček.
Po dvouleté pauze Horní Město opět ožilo krásnými čarodějnicemi a čaroději.
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DIVADLO
Ve čtvrtek 26. května 2022 zahráli v kulturním domě divadelní představení „Udělej mi dítě prosím“ herci z Rýmařovského
divadla Barbora Niedobová a Pavel Konštacký.

MDD
V sobotu 4 června 2022 pořádali ZŠ a MŠ Horní Město a Obec Horní Město Mezinárodní den dětí od 14:00 hod do 18:00
hod. Na zahradě mateřské školy paní učitelky měly pro děti připravené různé soutěže, dobrovolní hasiči zajistili ukázku
hasičské techniky a členové Motoklubu vozili děti na motorkách a čtyřkolkách. Na sportovním areále si děti užily další skvělé
zábavy, malování na obličej, plackohraní, pískohraní, tancování a skákací hrad. S tanečním vystoupením se předvedly děti
naší základní školy. Za obec Horní Město bych chtěla poděkovat panu Jaroslavu Šubovi Autoopravna Horní Město, Zemní
práce s.r.o. za sponzorský dar věnovaný organizaci MDD, panu Rusnokovi z Bistro Sport za zajištění občerstvení a také všem
učitelkám, spolkům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě oslav pro děti.
Miroslava Lopatová, kronikářka obce

Společenská rubrika
NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme všem našim občanům, kteří v měsíci září 2022 oslaví své narozeniny
a životní jubilea.
Paní Anežka Ilnická Čechová, paní Olga Mlýnková, pan Stanislav Pavlík,
Pan Libor Příkazský, paní Jarmila Kuderová, paní Ludmila Hrabcová
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období slavíte své narozeniny a významná životní jubilea, přejeme
při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených a šťastných let v životě.

DO NAŠÍ OBCE VÍTÁME
Do naší obce jsme přivítali dvě miminka

Vojtíška Rece a Tamarku Haberhauerovou.

ROZLOUČILI JSME SE
Pan Jiří Gorčík, pan Josef Mlčúch, paní Věra Navrátilová, paní Justina Zámečníková, paní Štěpánka Zámečníková
Věnujte jim tichou vzpomínku.

13

14

PRÁZDNINOVÝ HORNOMĚSTKÝ TELEGRAF, ČÍSLO 2, ČERVENEC 2022, vydává Školská a kulturní komise obce Horní Město, email: kkomise@email.cz

Z historie
ODSUN NĚMCŮ ROK 1946
V březnu 1946 bylo zahájeno odsouvání německého obyvatelstva z Horního Města. Transporty pokračovaly až do podzimu
tohoto roku. Všichni byli soustřeďováni do sběrného tábora v Janovicích, kam si s sebou mohli vzít 50 kg majetku.
Např. 23. října z vesnice odešlo 21 Němců. Toho dne se v obci nacházelo celkem 711 obyvatel – 461 Čechů a 250 Němců.
V této době byli odsunuti všichni obyvatelé určeni k odsunu kromě antifašistů, nepostradatelných odborníků a lidí majících
z různých důvodů krátkodobou výjimku. Jistý problém představovali v obci narození vojáci Wehrmachtu, kteří byli rozeseti
po všech možných táborech. Zajatecké tábory měly povinnost všechny zajaté vojáky sudetoněmeckého původu odeslat na
místo bydliště, aby mohli být spolu s rodinami odsunuti.
„27. 2. 1946 jsem přišel o pozdním odpoledni z Rýmařova domů. Městečko se podobalo vyplašenému roji včel. Došla první
rozhodnutí o vysídlení. Nejprve se zdálo, že u toho nejsem. Ale okolo šesté mně bylo rozhodnutí také zasláno. Příštího rána
v osm hodin jsme měli být připraveni. Večer jsem shromáždil celou obec k pobožnosti na rozloučenou. Kostel byl zcela
zaplněn. Dokonce i takoví se dostavili, kteří jinak cestu do kostela nevyhledávali.“ (Hauk, 2012)
Za nepostradatelné odborníky bylo v Horním Městě označeno 34 lidí, drtivě převažuje povolání tkadlec/tkadlena a mistr, dále
jsou v něm už jednotlivě zastoupeny profese technického úředníka, řezače závitů, paprskáře1, upravovače a dva zámečníky.
Tento seznam byl odeslán okresní správní komisi 13. února. Nakonec jich zůstalo pouze 33, protože upravovač Josef Theidel
byl nakonec zatčen a odvezen do sběrného tábora v Janovicích kvůli svému aktivnímu členství v NSDAP.
Později aktualizovaný seznam již celkem 40 specialistů vyjmutých z odsunu. Pro tyto zaměstnance byly pořádány kurzy
českého jazyka. Účast byla zpočátku hojná, dokonce vznikly dva kroužky, nicméně zájem po čase výrazně opadl. Naprostá
většina odborníků pracovala v místní tkalcovně hedvábného zboží. Místní správní komise v hlášení konstatovala, že pokud by
došlo k jejímu zániku, ohrozila by se tím další existence Horního Města, a zdůrazňovala význam podniku pro celý okres.
V prosinci 1945 v něm pracovalo 167 lidí, z toho 130 Němců a 30 Čechů.
Další skupinou obyvatelstva, která získala lepší postavení, byli antifašisté, většinou bývalí němečtí sociální demokraté.
V dubnu 1946 byl vypracován jejich seznam, který obsahoval 269 osob. Malá část z nich pobývala v Horním Městě pouze
přechodně a stálá bydliště měli např. v Olomouci, Ostravě, Znojmě… Dostali možnost vzít si s sebou veškerý nábytek.
Pro jejich potřebu byly připraveny speciální vlaky. Stručný popis odsunu se nachází v kronice Stříbrných Hor, což je vesnice,
ve které po dokončení transferu nezbyl jediný Němec. Celkem odtud bylo odsunuto 164 osob, z toho 84 dospělých a 80 dětí,
ve čtyřech transportech do sběrného tábora, jenž se nacházel na zámku v Janovicích. Existuje i mnohem podrobnější záznam
z Dobřečova.
Chování odcházejících Němců je v jednotlivých českých poválečných kronikách popisováno velmi odlišně. Dobřečovský
kronikář konstatoval, že odsun probíhal hladce a bez jakýchkoli provokací. Co místní Čechy překvapilo, byl způsob jejich
loučení s domovem. I ve chvíli, kdy již čekali s celým svým majetkem na povozy, které je měli odvézt do Janovického
sběrného tábora, zpívali a tančili. Následuje pasáž o tom, že ještě po měsících a letech nacházeli místní skryté německé
majetky. Také kronika Stříbrných Hor tvrdí, že vše proběhlo v poklidu. Výrazně odlišné hodnocení se však objevuje v kronice
Tvrdkova, kde stojí, že někteří odcházeli s pláčem, jiní v sobě jen těžko skrývali nenávist, někteří pronášeli výroky o odvetě
nebo o návratu do deseti let. Ostatní kronikáři pouze konstatují počty odsunutých a průběh transportů.
Pro Čechy v Horním Městě znamenal rok 1946 ustanovení nových spolků, do provozu byla uvedena základní a mateřská škola
a proběhlo převzetí příslušenství místního německého fotbalového klubu, ze kterého vznikl fotbalový klub SK Horní Město.
Zároveň proběhly poslední demokratické parlamentní volby, které určily složení i místních samosprávných orgánů. Na základě
výsledků voleb v Horním Městě byl zvolen za předsedu místního národního výboru Arnošt Hašek (povoláním národní správce
textilní továrny). Ve dvanáctičlenném výboru získali komunisté šest křesel, sociální demokraté tři, lidovci dvě a národní
socialisté jedno. Ve většině dalších vesnic, získali komunisté více jak 50%, jedinou výjimkou se stal Rešov, kde zvítězili
lidovci.
Navazující článek z únorového čísla Telegrafu „Konec války a příchod prvních osídlenců.“
Článek vypracoval Marek Palys,
v roce 2019/2020, student Gymnázia SOŠ Rýmařov

Paprskář – pracovník v textilním průmyslu, který navlékal nitě do paprsku (hřeben pevně upevněný na bidle tkacího stroje. Kterým procházejí
osnovní nitě).
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Hornoměstský telegraf vychází dne 30. 09. 2022. Příspěvky do dalšího čísla přijímáme do 15. 09. 2022.
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